
 الرحيم الرحمن هللا بسم
َباِطلُْ َوَزَهقَْ ال َحقْ  ءََْجا َوقُلْ ) َباِطلَْ إِنْ  ال  81ْ:  سراءإلا (َزهُوقًا َكانَْ ال 

       

 العملية اطالق بصدد النقشبندية الطريقة رجال جيش بيان
 (الحزم عاصفة) المباركة العظيمة التاريخية

 األبي العراقي الشعب أيها
 اإلسالمية عربيةال أمتنا أبناء يا

 اجمع العالم في االحرار أيها

 تصديرب والعالم المنطقة في ايتوسع مخططا تنفذ يرانإ نأ اجمع للعالمو وامتنا لشعبنا مرارا أكدناو بينا لقد
 وصلف وقاحة بكل اوسياسي عالمياوإ ومعنويا ماديا له ةعماد وتصديره دولي رهابإ وبث مشؤومة ةفتن

 ،انووي سالحا تصنعل النووي برنامجها عن أنظاره وصرف الدولي المجتمع إلهاء غايتها ،نهارا جهارا
 وخنق ،الدولية المصالح وضرب ،المنطقة في النفط منابع على ةهيمنالو ،اإلقليمي بالتوازن واإلخالل

 السافر تدخلها خالل من العالم كل وشهده لمسه ما وهذا ،الطائفي االصطفاف تأجيجو ،العالمي االقتصاد
 اآلن االيراني النظام ان علما ،فيض من غيض كله وهذا ،السيادة ذات المستقرة لدولل الداخلية نوشؤال في
  (قدر وال ذلك هللا سمح ال) وامتالكه تصنيعه من تمكن اذا الحال يكون فكيف نوويا سالحا لكيمت ال
 النخوة تجسد التي منشودةال الصحيحة خطوةال ويبارك يؤيد النقشبندية الطريقة رجال جيش جيشنا نإ

 المملكة مقدمتها وفي ،الشقيقة الدول وقادة وأمراء ورؤساء ملوك لدى واإلسالمية العربية ةواالصال
 الكويت ودولة البحرين ودولة المتحدة العربية اإلمارات ودولة العربية مصر وجمهورية السعودية العربية
 باكستان وجمهورية ودانالس وجمهورية المغربية ةوالمملك الهاشمية األردنية والمملكة قطر ودولة

 أحد على والقضاء ،الطائفي العنصري التوسعي اإليراني اإلرهاب لمواجهة الدولي والمجتمع االسالمية
 في الشرعية حكومةال وحماية وإسناد ودعم ،والمنطقة العربي الخليج في الدولي اإلرهاب وايادي أذرع
 المتحدة األمم ميثاق إلى مستندة ،العنصرية الطائفية الفتنة هاوية من مستقرال مناآل هشعب وانقاذ ،اليمن

 عاصفة" المباركة العظيمة التاريخية العملية طالقبإ التاريخي والتالحم امنالتض في العربية والجامعة
 .اليمن في" الحزم

 واألمراء والرؤساء الملوك احبائناو اشقائنا جميع ياديأ على يشد النقشبندية الطريقة جالر جيش نإ

 يفتخر وقرونا اجياال وعمقه اليوم االسالمي العربي ناشعب إنو ،الميدان في المقاتلينو الطيارينو القادةو
 وامتداده التاريخو ونخوتها غيرةوال صولتهو حقالو ومجدها مةاألو صالتهاأو العروبة مبه تفتخر بل ،بهم

 الباذلون فهم ،مرأ كل في همتهم وانفردت عصر لك في رهمنظي قل ذإ نجباء، بطاالوأ عظماء رجاال
 نسانيةاإل تنشده الذي قرارتواالس والسالم مناأل ليعم للعدل ونشرا للظلم ودفعا للحق نصرة لمهجهم
 (وسلم عليه هللا صلى) هللا رسول صحابة اجدادهم درب على ساروا الذين حقا المؤمنون وهم ،جمعاء

 الصادق هقول في لهم ومبشرا مادحا همحق في تعالى هللا قال الذين همو ،(اجمعين عنهم هللا رضي)و

هَّ إِن َّ) :المبين ى َّ هللا  هُمَّْ اْلُمْؤِمنِينهَّ ِمنهَّ اْشتهره الههُمَّْ أهْنفُسه أهْموه ن ةهَّ لههُمَُّ بِأهن َّ وه بِيلَِّ فِي يُقهاتِلُونهَّ اْلجه َِّ سه يُْقتهلُونهَّ فهيهْقتُلُونهَّ هللا   وه
ْعًدا لهْيهَِّ وه ق ًا عه اةَِّ فِي حه ْنِجيلَِّ الت ْوره اإْلِ اْلقُْرآنَِّ وه نَّْ وه مه ْهِدهَِّ أهْوفهى َّ وه َِّ ِمنهَّ بِعه اْستهْبِشُروا هللا   بِهَِّ بهايهْعتُمَّْ ال ِذي بِبهْيِعُكمَُّ فه
لِكهَّ ذه  ِظيمَُّ اْلفهْوزَُّ هُوهَّ وه   111:  التوبة سورة( اْلعه
 العملية في والفعلية الجادة المشاركة لىإ أجمع لمالعا ودول سالميةواإل العربية الدول جميع اوندعو نهيب

 ةيرانياإل ةيالتوسع اتمخططال مواجهة في هوادة بال قدما والمضي ،"الحزم عاصفة" المباركة التاريخية

 كله لالرهاب نهاية ذلك ليكون ،ومصدره جذوره من قلعه بل ،هوايادي هأذرع وقطع هارهابا على والقضاء
 امنة مستقرة الحرة الشعوب لتعيش جمع،أ والعالم والمنطقة ولبنان وسوريا العراق في االبد الى وقبره

 . التوفيق ولي وهللا  وبسالم مطمئنة
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